เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๓๑ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเครื่องหมายและเครื่องแตงกายของผูบัญชาการศูนย อปพร.
รองผูบัญชาการศูนย อปพร. เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. คณะกรรมการ อปพร. จังหวัด และ
คณะกรรมการ อปพร. กรุงเทพมหานคร ครูฝก วิทยากร และสมาชิก อปพร. ที่กําหนดตามรูปแบบ
ทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกรูปแบบเครื่องหมายและเครื่องแตงกายทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชรูปแบบเครื่องหมายและ
เครื่องแตงกายทายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
บัญญัติ จันทนเสนะ
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เครื่องหมายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ขอ ๔๒
แนบทายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
-------------------------------------

ก. ลักษณะของเครื่องหมาย อปพร.
เครื่องหมาย อปพร. ภายในมีเครื่องหมายธงชาติไทยแนวนอนอยูทางดานบน
ตรงกลางมีรูปมือขวา โดยมีสัญลักษณลูกระเบิด คลื่นน้ํา ลมพายุ และไฟ อยูในอุงมือขวา
ดานลางทางซายมือมีชอชัยพฤกษ ๑ ชอ

ข. คําอธิบายความหมาย
(๑) ธงชาติไทย หมายถึง สถาบันสูงสุด คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(๒) มือขวา หมายถึง การใหการปองกัน ชวยเหลือ และบรรเทาภัย
(๓) คลืน่ น้ํา หมายถึง อุทกภัย
(๔) ลมพายุ หมายถึง วาตภัย
(๕) ไฟ หมายถึง อัคคีภัย
(๖) ลูกระเบิด หมายถึง ลูกระเบิดนิวเคลียร อาวุธเคมีชีวะ ภัยทางอากาศ และ
การกอวินาศกรรม
(๗) ชอชัยพฤกษ หมายถึง ความสําเร็จ

ค. เครื่องหมาย อปพร. ประกอบดวย
(๑) เครื่องหมายแผนผาปกดวยไหม มีลักษณะและสีตามแบบทายระเบียบนี้
ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
(๒) เครื่องหมายทําดวยโลหะ มีลักษณะและสีตามแบบทายระเบียบนี้
ขนาดกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๕ เซนติเมตร

/ง. การประดับ….

-๒-

ง. การประดับเครื่องหมาย
(๑) กรณีแตงกายชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ ชุดพิธีการ ใหสมาชิก อปพร. และ
เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. ประดับเครื่องหมายแผนผาตาม ขอ ค. (๑) ไวที่โคนแขนเสื้อ
ดานขวา
(๒) กรณีแตงกายแบบอื่น ๆ ใหสมาชิก อปพร. และเจาหนาที่ประจําศูนย อปพร.
ประดับเข็มตาม ขอ ค. (๒) ไวที่อกเสื้อเหนือแนวกระเปาเบื้องขวา
(๓) กรณีของศูนย อปพร. ที่ตั้งที่ทําการ หรือยานพาหนะใหใชรูปแบบเดียวกับ ขอ ก.
โดยมีขนาดและใชวัสดุตามความเหมาะสม

เครื่องหมาย อปพร.

ธงชาติไทย
มือขวา
(สีน้ําเงิน)

กรอบสีทอง
พื้นสีเหลือง
ไฟ (สีขาว)
ลมพายุ (สีขาว)

ชอชัยพฤกษ
(สีน้ําเงิน)

คลื่นน้ํา (สีขาว)
ลูกระเบิด (สีขาว)
พื้นในอุงมือสีแดง

เครื่องแตงกายของ อปพร.
ขอ ๔๕
แนบทายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๑ เครื่องแตงกายชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ ประกอบดวย
๑.๑ หมวก
เปนหมวกแก็ปทรงออน แบบ ๖ กลีบ มี ๓ แบบ
แบบที่ ๑ หมวกแก็ปทรงออนสีดํา สําหรับผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่ประจํา
ศูนย อปพร.
๑) เครื่องหมายหนาหมวก มีเครื่องหมาย อปพร. เปนแผนผาปกดวยไหม
ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร ที่ตรงกึ่งกลางหนาหมวก
๒) สัญลักษณบนปกหมวก มีสัญลักษณเปนรูปชอชัยพฤกษ ระหวาง
ชอชัยพฤกษ มีรูปดาว ๘ แฉก และรูปตราสิงหอยูภายใน มีรายละเอียดการใชกับบุคคลแตกตางกัน
ดังนี้
(ก) ผูบัญชาการศูนย อปพร. กลาง รองผูบัญชาการศูนย อปพร.
กลาง ผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง รองผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง ผูอํานวยการศูนย อปพร.
จังหวัด รองผูอํานวยการศูน ย อปพร. จังหวัด ผูอํานวยการศูน ย อปพร. กรุงเทพมหานคร
รองผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขต รวมทั้งเจาหนาที่
ประจําศูนย อปพร. ที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ หรือเทียบเทาขึ้นไป ในศูนย อปพร. กลาง
มีสัญลักษณบนปกหมวกรูปชอชัยพฤกษ ๒ ชอ
(ข) ผู อํานวยการศู น ย อปพร. อําเภอ/กิ่งอํ าเภอ ผูอํา นวยการ
ศูน ย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการศูน ย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการ
ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา รวมทั้งเจาหนาที่
ประจําศูนย อปพร. ที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๘ หรือเทียบเทาขึ้นไป ในศูนย อปพร. แตละแหง
ดังกลาว มีสัญลักษณบนปกหมวกรูปชอชัยพฤกษ ๑ ชอ
แบบที่ ๒ หมวกแก็ปทรงออนสีดํา สําหรับคณะกรรมการ อปพร. จังหวัด และ
คณะกรรมการ อปพร. กรุงเทพมหานคร
/๑) เครื่องหมาย….

-๒๑) เครื่องหมายหนาหมวก มีเครื่องหมายรูปอุณาโลมเปนแผนผา
ปกดวยไหมขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร ดานลางมีตัวหนังสือ “เมตตา กลาหาญ”
ที่ตรงกึ่งกลางหนาหมวก
๒) สัญลักษณบนปกหมวก มีสัญลักษณเปนดิ้นทอง ๑ เสน
แบบที่ ๓ หมวกแก็ปทรงออนสีกากี สําหรับครูฝก วิทยากร และสมาชิก อปพร.
๑) เครื่องหมายหนาหมวก มีเครื่องหมายรูปอุณาโลม เปนแผนผา
ปกดวยไหมขนาดกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร ดานลางมีตัวหนังสือ “เมตตา กลาหาญ”
ที่ตรงกึ่งกลางหนาหมวก
๒) ไมมีสัญลักษณบนปกหมวก
๑.๒ เสื้อ
เสื้อมี ๔ แบบ
(๑) เสื้อคอเปดสีกากี ตัวเสื้อปลอยยาวถึงสะโพก ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลม ตัวเสื้อ
ดานหนาผาตลอดไมมีสาบ มีดุม ๕ ดุม แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ที่ปลายแขนเสื้อทั้งสอง
ตรงดานในชิดลําตัวติดแผนรัดขอมือกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร หางจากปลายแขนเสื้อ
พองาม ชายเปนรูปสี่เหลี่ยมชี้ไปทางดานหลังขัดดุม ๑ ดุม ติดกับแขนเสื้อในแนวเดียวกันมีดุม
อีก ๑ ดุม สําหรับรัดปลายแขนเสื้อ ตัวเสื้อดานหนามีกระเปาบนและลางขางละ ๒ กระเปา
กระเปาบนเปน กระเปาปะไมมีแถบ มีปกรูปสี่เหลี่ยมมุมเสมอกัน ขัดดุมตรงกลางปก ๑ ดุม
มุมกระเปาตัดมนพองาม กระเปาลางเปนกระเปายามยึดชาย ตัวกระเปาพับจีบตรงกลาง มุมกระเปา
ตัดมนพองาม มีปกรูปสี่เหลี่ยมมุมปกเยื้องเฉียงต่ําไปทางขางตัวเล็กนอยพองาม ขัดดุม ๒ ดุม
ตรงมุมปกดานลาง เสื้อดานหลังในแนวเอวมีแผนผา ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร
๒ แผน ชายพับเหลี่ยมชี้ไปทางดานขางขัดดุม ๑ ดุม ติดกับตัวเสื้อ และในระดับเดียวกันมีดุมที่
ตะเข็บขางอีกขางละ ๑ ดุม สําหรับรัดเอว ดุม ทั้งสิ้นใชดุม กลมแบนขนาดเสน ผาศูนยกลาง
๒ เซนติเมตร ทําดวยวัตถุสีกากี เมื่อสวมเสื้อนี้ใหปลอยชายเสื้อไวนอกกางเกงหรือจะสวมโดยพับ
แขนเสื้อทั้งสองขึ้นไวเหนือขอศอกก็ได
(๒) เสื้อคอเปดสีกากี ตัวเสื้อปลอยยาวถึงสะโพกชายตรง ปกเสื้อแบะ มุมแหลม
ตัวเสื้อดานหนาผาตลอด ไมมีสาบ มีดุม ๕ ดุม แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ตัวเสื้อดานหนา
มีกระเปาขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาปะไมมีแถบ มีปกรูปสี่เหลี่ยมมุมปกเสมอกัน ขัดดุม
ตรงกลางปก ๑ ดุม มุมกระเปาตัดมนพองาม เมื่อสวมเสื้อนี้ใหสอดชายเสื้อไวในกางเกง และจะ
พับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไวเหนือขอศอกก็ได
/(๓) เสื้อกั๊ก….

-๓(๓) เสื้อกั๊กแบบทั้งตัวเวาหนา ทําดวยผาตาขายชนิดเสนใย POLYESTER สีแสด
กุน ชายเสื้ อสี ดํ า กึ่ งกลางเสื้ อด า นหนา มี เครื่อ งหมาย อปพร. ขนาดกว าง ๑๕ เซนติ เมตร
ยาว ๒๑ เซนติเมตร เหนือและใตเครื่องหมาย อปพร. มีแถบสะทอนแสงสีเงินพาดขวางตัวเสื้อ ๑ แถบ
แตละแถบกวางประมาณ ๒ เซนติเมตร กึ่งกลางเสื้อดานหลังมีอักษร อปพร. สีขาว สูงประมาณ
๘ เซนติเมตร และตัวอักษรสีขาว ระบุชื่อหนวย อปพร. ที่สังกัด สูงประมาณ ๒ เซนติเมตร
เหนือและใตอักษรดังกลาวมีแถบสะทอนแสงสีเงินพาดขวางตัวเสื้อ ๑ แถบ แตละแถบกวาง
ประมาณ ๒ เซนติเมตร ดานขางของเสื้อทั้ง ๒ ขาง มีตัวกดล็อกสําหรับยึดเสื้อดานหนาและดานหลัง
ไวดวยกัน ขางละ ๒ ตัว
(๔) เสื้อยืดแขนยาวสีดํา ปกเสื้อสีดํา ดานหนาใตคอเสื้อผาพองาม อกเสื้อดานขวา
มีเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร ใตเครื่องหมายมีแถบสะทอน
แสงสีเงินพาดขวางตัวเสื้อ ๒ แถบ แตละแถบกวางประมาณ ๒ เซนติเมตร ดานหลังของเสื้อมีแถบ
สะทอนแสงขนาดกวางประมาณ ๒ เซนติเมตร ๒ แถบ พาดขวางตัวเสื้อ เหนือแถบสะทอนแสง
มีเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร ใตเครื่องหมายมีอักษร อปพร.
สีขาว สูงประมาณ ๔ เซนติเมตร และตัวอักษรสีขาว ระบุชื่อหนวย อปพร. ที่สังกัด สูงประมาณ
๒ เซนติเมตร เมื่อสวมเสื้อนี้ใหสอดชายเสื้อไวในกางเกง
เสื้อแบบ (๑) และ (๒) ใหปกชื่อและชื่อสกุล ดวยไหมสีดําตัวอักษรสูงไมเกิน
๑.๕ เซนติเมตร ไวเหนือกระเปาเสื้อดานขวา และใหปกตําแหนงตามสายงานปกติหรือตําแหนง
ในศูนย อปพร. ดวยไหมสีดํา ตัวอักษรสูงไมเกิน ๑.๕ เซนติเมตร ไวเหนือกระเปาเสื้อดานซาย
ที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร
และที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานซายมีแผนผาแสดงสังกัดโคงไปตามแนวตะเข็บเสื้อ พื้นสีดํา เดินขอบ
ดวยไหมสีทอง ภายในปกชื่อหนวย อปพร. ที่สังกัดดวยไหมสีทอง ตัวอักษรสูงประมาณ ๑ เซนติเมตร
๑.๓ กางเกง
กางเกงเปน กางเกงขายาวสีกากี ไมพับปลายขา ปลายขายาวปดตาตุม กวา ง
ไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร และไมเกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีหวงกวางไมเกิน ๑ เซนติเมตร
๗ หวง ทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง สําหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บกางเกงดานขางมีกระเปาเจาะ
ขางละ ๑ กระเปา ปากกระเปาเฉียงไมมีปก ในแนวตะเข็บขากางเกงทั้งสองขางมีกระเปาปะยึดชาย
ชายลางเย็บติ ดกับกางเกง ชายหลังจีบเพื่อใหขยายตัวได มีปกรูปสี่ เหลี่ยม ชายปกดานบนและ
ดานหนาเย็บติดกับขากางเกง ขัดดุมที่กึ่งกลางปกและมุมปกที่เปดแหงละ ๑ ดุม ดานหลังมีกระเปาหลัง
๒ กระเปา เปนกระเปาเจาะ มีปกรูปสี่เหลี่ยม ขัดดุม ๒ ดุม ตรงมุมปกดานลาง
/กางเกง….

-๔กางเกงนี้ เมื่อ สวมประกอบกั บรองเท าสูง ครึ่ง นองหรือรองเทาเดิน ป า ใหสอด
ปลายขากางเกงไวภายในรองเทา แตในบางโอกาสจะไมสอดปลายขากางเกงไวภายในรองเทาก็ได
๑.๔ เข็มขัด
เข็มขัดเปนเข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะรมดํา
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร โปรงไมมีเข็มสอดรู ปลายเข็มขัดหุมดวยโลหะรมดํา
กวาง ๑ เซนติเมตร
๑.๕ เสื้อตอเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม)
ทําดวยผาไมติดไฟ สีสม ตัวเสื้อดานหนาผาตลอดถึงกางเกง ติดซิปและมีสาบ
ซอนปดซิปตลอดแนว แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ปลายแขนเสื้อทั้งสองขัดดุมขางละ ๑ ดุม
สําหรับรัดปลายแขนเสื้อ ตัวเสื้อดานหนามีแถบสะทอนแสงพาดขวางลําตัว ๒ แถบ แตละแถบ
กวางประมาณ ๒ เซนติเมตร อกเสื้อดานซายมีเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง ๒.๕ เซนติเมตร
ยาว ๒.๕ เซนติเมตร อกเสื้อดานขวาปกชื่อและตําแหนงดวยไหมสีทอง ตัวอักษรสูงไมเกิน
๑.๕ เซนติเมตร ใตแถบสะทอนแสงมีกระเปาเจาะเฉียงขางละ ๑ ใบ ปากกระเปาติดซิป เสื้อดานหลังมี
แถบสะทอนแสงกวางประมาณ ๒ เซนติเมตร พาดขวางลําตัว ๑ แถบ ใตแถบสะทอนแสง มีอักษร
“ อปพร. ” สีขาว สูงประมาณ ๖ เซนติเมตร โคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร.
โคนแขนเสื้อดานซาย มีแผนผาสีดํา ขนาด ๒ เซนติเมตร เดินขอบดวยไหม ภายในระบุชื่อหนวย อปพร.
ที่สังกัด ปกดวยไหมสีทอง ตัวอักษรสูงประมาณ ๑ เซนติเมตร แขนเสื้อทอนลางมีแถบสะทอนแสง
ขางละ ๑ แถบ กวางประมาณ ๒ เซนติเมตร
บริเวณเอวมีแถบคลายลักษณะขอบกางเกง กวางประมาณ ๔ เซนติเมตร ดานหลัง
บริ เวณตะเข็บ เสื้ อมี แ ผ น ผา ขนาดกวา ง ๔ เซนติเ มตร ยาว ๑๐ เซนติ เมตร ข างละ ๑ แผ น
ชายพับเหลี่ยมชี้เขาหากัน ขัดดุมขางละ ๑ ดุม ถัดเขามาดานในมีดุมอีกขางละ ๑ ดุม สําหรับรัดเอว
ดุมทั้งสิ้นใชดุมกลมแบนสีเดียวกับเสื้อ
ชุดทอนลางเป น กางเกง ด านหนา มีกระเปาเฉี ยงดานละ ๑ กระเปา ดา นหลัง มี
กระเปาเจาะขางละ ๑ กระเปา ขากางเกงมีกระเปาขางละ ๑ กระเปา กลางปกกระเปาขัดดุม ๑ ดุม
ปลายขากางเกงติดซิปสําหรับรัดปลายขากางเกง ขากางเกงทั้งสองขางติดแถบสะทอนแสง
ขางละ ๒ แถบ แตละแถบกวาง ๒ เซนติเมตร
กรณีแตงกายดวยชุดนี้ไมตองใชเข็มขัด
/๑.๖ รองเทา….

-๕๑.๖ รองเทา ถุงเทา
รองเทามี ๓ แบบ คือ
(๑) รองเทาสูงครึ่งนองหนังสีดํา
(๒) รองเทาเดินปาสีดํา
(๓) รองเทาหุม ขอ หรือหุมสน ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง หรือผาใบสีดํา
รองเทาทุกแบบตองมีสน ไมมีริ้วและลวดลาย ถุงเทาสีดํา
๒ เครื่องแตงกายชุดพิธีการ ประกอบดวย
๒.๑ หมวก
เปนหมวกหนีบสีกากี ตอนหนาและตอนหลังลาดมน มีสาบโดยรอบปายเฉียงจาก
ทางดานหนาลงไปทางดานซาย ดานซายเหนือขอบหมวกหางจากมุมพับดานหนา ๔ เซนติเมตร
มีเครื่องหมายรูปอุณาโลมทําดวยโลหะสีทอง ขนาดกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๕ เซนติเมตร
ริมบนของสาบหมวกมีขลิบ กวาง ๐.๕ เซนติเมตร โดยขลิบแตละชนิด จะใชกับบุคคลแตกตางกัน
ดังนี้
(๑) ขลิบทําดวยแถบไหมสีทอง ๒ แถบ ใชกับผูบัญชาการศูนย อปพร. กลาง
รองผูบัญชาการศูนย อปพร. กลาง ผูอํานวยการศูนย อปพร. กลาง รองผูอํานวยการศูนย อปพร.
กลาง ผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด รองผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด ผูอํานวยการ
ศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร รองผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการ
ศูนย อปพร. เขต รวมทั้งเจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. กลาง ที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ หรือ
เทียบเทาขึ้นไป
(๒) ขลิบทําดวยแถบไหมสีทอง ๑ แถบ ใชกับผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ/
กิ่งอําเภอ ผูอํ านวยการศูน ย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการศูน ย อปพร. องคการบริหาร
สวนตําบล ผูอํานวยการ ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการศูนย อปพร.
เมืองพัทยา รวมทั้งเจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. ที่ดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๘ หรือเทียบเทา
ขึ้นไป ในศูนย อปพร. แตละแหงดังกลาว
(๓) ขลิบทําดวยแถบไหมสีเงิน ๑ แถบ ใชกับเจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. ทุกระดับ
ที่ไมใชเจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. ตาม (๑) หรือ (๒)
(๔) ขลิบทําดวยแถบไหมสีแดง ๑ แถบ ใชกับคณะกรรมการ อปพร. จังหวัด และ
คณะกรรมการ อปพร. กรุงเทพมหานคร
/(๕) ขลิบทําดวย….

-๖(๕) ขลิบทําดวยแถบไหมสีดํา ๑ แถบ ใชกับวิทยากร ครูฝก และสมาชิก อปพร.
๒.๒ เสื้อ
เสื้อคอพับสีกากีแขนยาวรัดขอมือ มีดุมที่ขอมือขางละ ๑ ดุม มีกระเปาเย็บติดที่
หนาอกเสื้อขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาเสื้อชนิดไมมีแถบกลางกระเปาและใบปกกระเปาเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา มุมกระเปาและมุมปกกระเปาเปนรูปตัดพองาม ที่ปากกระเปาทั้งสองขางติดดุม
ขางละ ๑ ดุม สําหรับขัดใบกระเปา ตัวเสื้อผาอกตลอด มีสาบกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนว
อกเสื้อ ๕ ดุม ระยะหางกันพอสมควร ที่ไหลเสื้อประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ยาวตามความยาว
ของบาเย็บติดกับเสื้อเหนือบาทั้งสองขางจากไหลไปคอ ปลายมน ดานไหลกวาง ๔ เซนติเมตร
ดานคอกวาง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเสื้อ ดุมทั้งสิ้นใชดุมกลมแบน ทําดวยวัตถุ
สีเดียวกับเสื้อ ปกเสื้อประดับอักษร “ อปพร.” ทําดวยโลหะสีทองทั้งสองดาน โดยตัวอักษรขนานกับ
ขอบปกเสื้อดานบน หางประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร และหางขอบปกเสื้อดานหนาประมาณ ๒ เซนติเมตร
ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ
ที่อกเสื้อเหนือกระเปาดานซาย เหนือกระเปาเสื้อดานขวาใหมีปายชื่อทําดวยโลหะพื้นสีดํา ขนาดกวาง
ไมเกิน ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไมเกิน ๗.๕ เซนติเมตร ที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับ
เครื่องหมาย อปพร. ที่กึ่งกลางโคนแขนเสื้อดานซายมีแผนผาแสดงสังกัด โคงไปตามแนวตะเข็บเสื้อ
พื้นสีดํา เดินขอบดวยไหมสีทอง ภายในปกชื่อหนวย อปพร. ที่สังกัดดวยไหมสีทอง ตัวอักษรสูง
ประมาณ ๑ เซนติเมตร
๒.๓ กางเกง กระโปรง
ชาย ใหใชกางเกงแบบราชการสีกากีขายาวไมพับปลายขา
หญิง ใหใชกระโปรงสีกากี ยาวปดเขา ปลายบานเล็กนอย ไมมีกระเปา
๒.๔ เข็มขัด
เข็มขัดเปนเข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะ
สีทอง เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ปลายมน กวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร มีเครื่องหมาย อปพร.
ขนาดกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๕ เซนติเมตร อยูกึ่งกลางหัวเข็มขัด ปลายหัวเข็มขัดหุมดวย
โลหะสีทองกวาง ๑ เซนติเมตร
๒.๕ รองเทา ถุงเทา
ชาย ใหใชรองเทาหุมสน ทําดวยหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ถุงเทาสีดํา
หญิง ใหใชรองเทาหุมสนแบบปดปลาย ทําดวยหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา

เครื่องหมายหนาหมวก ครูฝก วิทยากร และสมาชิก อปพร.
กรอบสีน้ําตาล
พื้นสีน้ําตาล
รัศมี ( สีเหลือง )
รูปอุณาโลม ( สีเหลือง )

๔ ซม.

แพร ( สีเหลือง )
ตัวอักษร ( สีดํา )

๓.๕ ซม.

เครื่องหมายหนาหมวกเจาหนาที่ประจําศูนย อปพร.
กรอบสีทอง
พื้นสีเหลือง

ธงชาติไทย

๕ ซม.

ไฟ ( ขาว )
ลมพายุ ( สีขาว )
ลูกระเบิด ( สีขาว)
คลื่นน้ํา ( สีขาว )
พื้นในอุงมือสีแดง

มือขวา
(สีนา้ํ เงิน)
ชอชัยพฤกษ
(สีน้ําเงิน)

๔ ซม.

สัญลักษณบนปกหมวก อปพร.
๑. รูปชอชัยพฤกษ ๒ ชอ
แบบที่ ๑ (ก)

ชอชัยพฤกษ
( ๒ ชอ )

ดาว ๘ แฉก
( มีตราสิงหอยูภ ายใน )

๒. รูปชอชัยพฤกษ ๑ ชอ
แบบที่ ๑ (ข)

ชอชัยพฤกษ
( ๑ ชอ )

ดาว ๘ แฉก
( มีตราสิงหอยูภ ายใน )

๓. มีดิ้นทองริมปกหมวก ๑ เสน
แบบที่ ๒

๑ ซม.
ดิ้นทองหางจากปกขอบหมวก ๑ เซนติเมตร

บุคลากร

เครื่องแตงกาย

๑. หมวก
เปนหมวกแกป
* หมวกแกปทรงออน สีดํา แบบ ๖ กลีบ
* หมวกแกปทรงออน สีกากี แบบ ๖ กลีบ
๒. เครื่องหมายหนาหมวก
* เครื่องหมาย อปพร. ปกบนแผนผาดวย
ไหม ขนาด ๔ x ๕ เซนติเมตร ติดที่กึ่งกลาง
หนาหมวก
* รูปอุณาโลมปกบนแผนผาดวยไหม
ขนาด ๓.๕ x ๕ เซนติเมตร ติดที่กึ่งกลาง
หนาหมวก
๓. สัญลักษณบนปกหมวก
* รูปชอชัยพฤกษ ๒ ชอ ระหวางชอมีดาว
๘ แฉก มีตราสิงหอยูภายในรูปดาว
* รูปชอชัยพฤกษ ๑ ชอ ระหวางชอมีดาว
๘ แฉก มีตราสิงหอยูภายในรูปดาว
* มีดิ้นทองริมปกหมวก ๑ เสน
* ไมมีสัญลักษณ

ผบ. ศูนย อปพร. กลาง
รอง ผบ. ศูนย อปพร. กลาง
ผอ. ศูนย อปพร. กลา ง /
จังหวัด / กทม. รอง ผอ. ศูนย
อปพร. กลาง / จังหวัด / กทม.
ผอ. ศูนย อปพร. เขต และ
เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร.
กลาง ตั้งแตระดับ ๙ หรือ
เทียบเทาขึ้นไป

*

จนท.
ผอ. ศูนย อปพร.
ประจํา
อ. /กิ่ง อ. เทศบาล
อบต. เขตใน กทม.
ศูนย
เมืองพัทยา และ
อปพร.
เจาหนาที่ประจําศูนย ทุกระดับ
อปพร. ที่ดํารง
ตําแหนงระดับ ๘ หรือ
เทียบเทาขึ้นไป ใน
ศูนย อปพร. ดังกลาว

*

*

คกก.
อปพร.
จังหวัด
และ
กทม.

วิทยากร/
ครูฝก
สมาชิก
อปพร.

*
*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

เครื่องแตงกาย
แบบเสื้อ

(แบบ ๑)

ดานหนา

ดานหลัง

แบบกางเกง
ดานหนา

ดานหลัง

ดานขาง

เสื้อกั๊กแบบทัง้ ตัวเวาหนา
ดานหนา
ผาตาขายเสนใย POLYESTER สีแสด
เครื่องหมาย อปพร.
กวาง ๑๕ ซม. ยาว ๒๑ ซม.
แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.

กุนขอบสีดาํ

ดานหลัง

อักษรสีขาว สูง ๘ ซม.

อปพร.
อักษรสีขาวสูง ๒ ซม.

ศูนย อปพร.เทศบาลเมืองเลย

แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.

เสื้อยืด อปพร.แขนยาว
เครื่องหมาย อปพร. กวาง ๖.๕ ซม. ยาว ๙ ซม.

อักษรสีขาว สูง ๔ ซม.

แถบสะทอนแสง
กวาง ๒ ซม.

อักษรสีขาว
สูง ๒ ซม.

อปพร.
ศูนย อปพร. อบต. จังหาร

ดานหนา

ดานหลัง

เสื้อตอเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม)

ดานหนา

ดานหลัง
แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.

อักษรสีขาว สูง
๖ ซม.

แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.

อปพร.

เครื่องแตงกาย (ชุดพิธีการ)
แบบเสื้อ

สาบเสื้อกวาง ๓.๕ ซม.

แบบกระโปรง
สีกากี ยาวปดเขา
ปลายบานเล็กนอย

เสื้อคอพับสีกากี ปกเสื้อประดับอักษร
อปพร. ทําดวยโลหะสีทอง
อินทรธนู ดานไหลกวาง ๔ ซม.
ดานคอกวาง ๓ ซม.

เข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ ซม.
หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทองขนาดกวาง
๒.๕ ซม. ยาว ๕ ซม. มีเครื่องหมาย อปพร.
ขนาด กวาง ๒.๕ ซม. ยาว ๓.๕ ซม.
อยูกึ่งกลางหัวเข็มขัด

รองเทาหุมสน ทําดวยหนัง
หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา

